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UCHWAŁA NR XV/101/2019
RADY GMINY RADOMSKO
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 17 ust.1
pkt. 11, art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz.
1622, poz. 1690, poz. 1818) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich
pobierania, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomsko.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Radomsko z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania oraz Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Radomsko z dnia
25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/70/2011 Rady Gminy Radomsko z dnia 16 grudnia
2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
oraz trybu ich pobierania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Łuszczyński
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Załącznik do uchwały Nr XV/101/2019
Rady Gminy Radomsko
z dnia 29 listopada 2019 r.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami” dostosowane są do
potrzeb osoby, wynikających z wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub innych przyczyn.
a) usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w uchwale przysługują osobie
uprawnionej w miejscu jej zamieszkania.
3. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są:
1) osoby samotne, nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji w rodzinie, wspólnie zamieszkujących
małżonków, wstępnych, zstępnych nie mogących takiej pomocy zapewnić;
2) osoby w rodzinie, nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji w rodzinie, wspólnie
zamieszkującego małżonków, wstępnych, zstępnych nie mogących takiej pomocy zapewnić.
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w uchwale przysługują osobie
uprawnionej w miejscu jej zamieszkania i świadczone są w dni robocze.
§ 2. 1. Usługi przyznawane są na wniosek:
1) osoby zainteresowanej lub jej rodziny;
2) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej;
3) pracownika socjalnego Ośrodka za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Usługi mogą być przyznane także z urzędu po powzięciu przez Ośrodek informacji o osobie, która
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
3. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług mają osoby samotne, nie posiadające osób zobowiązanych do
alimentacji.
§ 3. 1. Zakres usług i wymiar ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność
psychofizyczną, wiek oraz indywidualne potrzeby, a także możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle
chorej.
2. Wymiar i zakres przyznanych usług, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności określa
każdorazowo w decyzji administracyjnej Kierownik Ośrodka.
§ 4. 1. Za świadczenie usług ponoszona jest odpłatność jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 9
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
2. Do wnoszenia opłaty za usługi zobowiązana jest osoba, której decyzją przyznano świadczenia lub jej
przedstawiciel ustawowy, z majątku uprawnionego.
3. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pokrywają koszty za
faktycznie świadczone im usługi.
4. Cena za jedną godzinę usługi opiekuńczej wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto.
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5. Cena za jedną godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć
złotych) brutto.
6. Wysokość opłaty za usługi zależy od indywidualnej sytuacji materialnej osoby samotnej lub samotnie
gospodarującej lub dochodu na członka rodziny w rodzinie korzystającej z usług i jest ustalona na podstawie
zasad określonych w tabeli.

Dochód w % wg kryterium
dochodowego określonego w art. 8
ustawy o pomocy społecznej
Do 100%
Powyżej 100%-150%
Powyżej 150%-200%
Powyżej 200%-250%
Powyżej 250%-300%
Powyżej 300%-350%
Powyżej 350%

Wysokość odpłatności w % ustalona od
kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej i
specjalistycznej usługi opiekuńczej
Osoba samotna lub samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

nieodpłatnie
20%
30%
40%
50%
80%
100%

nieodpłatnie
30%
40%
50%
60%
90%
100%

7. Kwotę miesięcznej odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
stanowi iloczyn godzin usług świadczonych w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usługi określonego
w § 4 ust. 4 lub ust. 5 oraz wskaźnika odpłatności określonego w tabeli.
§ 5. 1. Świadczeniobiorca może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności
za realizowane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na:
1) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża prawidłowej egzystencji
świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie;
2) konieczność świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u więcej niż
jednego świadczeniobiorcy w tym samym gospodarstwie domowym;
3) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża
egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z
potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem
lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu
dowodami zakupu;
4) wystąpienie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, powodującej straty materialne, które
zostaną udokumentowane.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie może być dłuższe niż 6 miesięcy.
3. Decyzję o zwolnieniu, zwolnieniu częściowym lub odmowie zwolnienia z odpłatności za usługi wydaje
Kierownik Ośrodka.
4. Jeżeli żądanie zwrotu wydatków za usługi w całości lub w części stanowiłyby nadmierne obciążenie lub
też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego
lub pracownika socjalnego Kierownik Ośrodka może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§ 6. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest do dnia 15 każdego następnego miesiąca za miesiąc
poprzedni, w którym świadczone były usługi opiekuńcze, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w
Radomsku lub gotówką w kasie urzędu.
§ 7. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–4–

Poz. 7323

§ 8. Wykonywane usługi dokumentowane są miesięczną kartą pracy opiekunki/opiekuna oraz każdorazowo
potwierdzone przez świadczeniobiorcę.

